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1. Петришин Олександр Віталійович. 

2. Завідувач кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, дійсний член (академік) Національної 

академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. – 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. – 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). – 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. – 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

– Член робочої групи з розробки проекту Закону України «Про правотворчу 

діяльність»; 

– Член робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до 

Конституції України Комісії з питань правової реформи при Президентові 

України. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» щодо удосконалення 

процедури виборів керівника закладу вищої освіти», проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення 

процедури обрання керівника закладу вищої освіти», проект Закону України 

«Про внесення змін до статті 42  Закону України «Про вищу освіту» (щодо 

обрання та призначення керівника закладу вищої освіти»; 

–  Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про заходи 

щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, 

соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання 

адміністративних послуг (адміністративного збору)»; 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

підвищення ефективності досудового розслідування)»; 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету 

Міністрів України невластивих повноважень»; 
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– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів»; 

– Висновок до проекту Законів України «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»; 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 11 Закону України «Про державне бюро розслідувань» щодо 

розблокування діяльності комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 

Директора Державного бюро розслідувань»; 

– Науково-консультативні висновки до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення мовних прав корінних 

народів, національних меншин України у сфері освіти» (реєстр. № 4648) та 

проекту Законів України «про внесення змін до деяких Законів України щодо 

уточнення окремих положень про мову освіти»; 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Законів України щодо науково-технічного (технологічного) комплексу»; 

– Пропозиції та зауваження на проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України»; 

– Пропозиції до проекту Закону України «Про правотворчу діяльність»; 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» щодо захисту мовних прав національних меншин; 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про вищу освіту» щодо наукових ступенів та вчених звань 

наукових і науково-педагогічних працівників; 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про державну 

реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні»; 

– Науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про корінні 

народи України»;  

– Пропозиції та зауваження щодо проекту Законів України «Про внесення 

змін до Бюджетного Кодексу України щодо стимулювання інноваційної 

діяльності бюджетних установ»; 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про освіту», щодо посилення відповідальності за 

порушення принципів академічної доброчесності;  

– Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки»; 

– Науково-правовий висновок до проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних 

(електронних) послуг; 

–  Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про наукову і 

науково-технічну експертизу» . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Позаштатний радник Голови Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 
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Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень – не здійснював.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. – 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. 

– Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду України Лемака 

В.В. стосовно порушених питань у конституційному поданні 50 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) пунктів 3,4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних 

послуг», деяких указів Президента України; 

– Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду України Лемака 

В.В. щодо порушених питань у конституційній скарзі Абрамовича О.В. щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 2 

частини другої статті 40 Житлового Кодексу Української РСР; 

– Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду України 

Віктора Кичуна стосовно порушених питань у конституційній скарзі Костіної 

М.В. щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого 

положення пункту 26 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного Кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення 

статей 20, 21,22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ зі змінами 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого 

бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо включення коштів з 

продажу нерухомого майна до доходу, з якого стягуються аліментні платежі; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Пророка Віктора Васильовича щодо повернень лісового фонду у власність 

держави; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Пророка Віктора Васильовича про підготовку наукового висновку у цивільній 

справі; 

– Науковий висновок щодо застосування редакції Порядку надання 

спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою 

Кабінетом Міністрів України від 30.05.2011 р. № 15; 
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– Науковий висновок стосовно включення до заробітку, з якого обчислюється 

пенсія, такого виду виплат, як винагорода за участь у воєнних конфліктах; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування до спірних 

правовідносин положень частини першої статті 123, частини п’ятої статті 

136 ЦК України та пунктів 1.8 і 5.24 Порядку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій України; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування положень статті 

15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Ситнік Олени Миколаївни; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Мартинюк Н.М., щодо проблемних питань виплати 

матеріальної допомоги на оздоровлення, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи, що була передана на розгляд судової палати з 

розгляду справ виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних 

прав громадян; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо можливості застосування ст. 

435 ЦПК України до виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду Банасько О.О.; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Пророка Віктора Васильовича; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Уханенко С.А., щодо проблемних питань, які виникли в процесі 

розгляду адміністративної справи про притягнення приватного виконавця до 

дисциплінарної відповідальності  

– Науковий висновок на зверненні Великої Палати Верховного Суду Штелик 

Світлани Павлівни; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Рогач Лариси Іванівни; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Ситнік Олени Миколаївни; 

– Науковий висновок щодо окремих питань звільнення з посад прокурорів; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду Огородніка Костянтина Михайловича; 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Ситнік Олени Миколаївни; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо наявного потенційного 

конфлікту інтересів, що стало підставою для наказу про звільнення; 



 

 
5 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування спірних 

правовідносин положень частини четвертої статті 75 Сімейного кодексу 

України; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо питання про застосування до 

спірних правовідносин статті 1276 Цивільного кодексу України; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного суду Білак М.В., щодо проблемних питань поновлення особи 

на публічній службі; 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Завгороднюка А.Г., щодо проблемних питань, які 

виникли в процесі розгляду адміністративної справи та стосуються виплати 

суддівської винагороди за роботу у святкові, не робочі й вихідні дні; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Шишкова О.О., щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи у зв’язку з позбавленням 

дипломатичного рангу; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Коваленка Н.В., щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи та стосуються визначення 

протиправним та скасування рішення органу місцевого самоврядування з 

питань оподаткування місцевими податками та зборами; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Гімона М.М., щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи та стосуються можливості 

застосування у податкових правовідносинах приписів цивільного законодавства 

щодо солідарної відповідальності учасників Договору про спільну діяльність; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Гусака М.Б., щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи та стосуються кредитних 

зобов’язань в іноземній валюті; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Коваленко Н.В., щодо проблемних питань надання 

дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів; 

– Науковий висновок щодо застосування окремих положень Закону України 

від 14 серпня 2014 р. №1644–VII «Про санкції»; 

– Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду Єзерова А.А.; 

 – Науковий висновок на звернення судді Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду Ткаченко Нині Григорівни; 
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– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування статті 1212 ЦК 

України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – Не читав. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Висновок для Міністерства освіти і науки України щодо організації та 

проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ для формування нового складу Ради прокурорів України та 

органу, що здійснює дисциплінарні провадження. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).– ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

– Науково-практична конференція «Парламентський контроль в умовах 

децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан 

та проблеми» (м. Київ, 30 березня 2021 р.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права» (м. Харків, 23 квітня 2021 р.); 

– Науково-практична онлайн-конференція «Конституційні цінності в 

офіційній та академічній конституційних доктринах» (14 червня 2021 р.); 

– Науково-практична конференція, присвячена 25–й річниці Конституції 

України «Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектори 

удосконалення» (м. Київ, 22 червня 2021 р.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Конституція 1996 року: 

Україна в системі координат європейського конституціоналізму», присвячена 

25–й річниці Конституції України (м. Київ, 24 червня 2021 р.); 

– Круглий стіл «Забезпечення практикоорієнтованості навчання юристів як 

невід’ємна складова реформи юридичної освіти» (м. Одеса, 20 травня 2021.);  

– Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах» (до 30 річниці незалежності України та 25–річчя Конституції 

України) (онлайн, 27 травня 2021 р.); 

– Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. 

Межі права» (, м. Харків, 28–29 травня 2021 р.); 

– Науково-практична онлайн конференція «Роль органів конституційного 

судочинства в механізмі захисту прав людини» (16.06.2021 р);. 

– Національний форум «Конституційна юстиція: виклики сьогодення та 

шляхи вирішення» (м. Київ, 17.06.2021 р.); 

– Науково-практичної онлайн конференція «Принцип поділу влади та його 

гарантування органами конституційного судочинства» (18.06.2021 р.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Захист виборчих прав 

адміністративними судами в Україні»(м. Київ, 1–2– липня 2021 р.); 

– V Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 20–24 вересня 

2021 р.); 
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– Круглий стіл «Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: 

сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту» (м. Харків, 

24 вересня 2021 р.); 

– Науково-практичний семінар ІІІ-го засідання Науково-консультативної 

ради Конституційного Суду України «Питання контролю виконання рішень 

Конституційного Суду України»(м. Київ, 22.10.2021р.); 

– Науково-практичний семінару спільно з ОБСЄ «Реформування Служби 

безпеки України: перспективи та проблемні питання очима фахівців» (м. Харків, 

12.11.2021 р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

1. Kuznietsova N. S., Petryshyn O. V., Pylypenko D. S. The Civil Code of 

Ukraine – A reliable regulator of civil relations in civil society. Global Journal of 

Comparative Law. Special Issue: Re–codification of the Civil Lav of Ukraine. 2021. 

Volume 10, № 1–2. Р. 5-15. (Scopus). 

2.  Petryshyn O. V., Hyliaka O. S. Human rights in the digital age: Challenges, 

threats and prospects. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 

№1. 2021. С. 15–23. (0,8 друк.арк/0,4 друк.арк) (Scopus). 

3.  Petryshyn O. V., Petryshyn O. O., Hyliaka O. S. The problem of non–

implementation of judgements of the European Court of  Human Rights in Ukraine in 

the context of the rule of law (methodological and comparanive aspects). Journal of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 28 (2). P. 17–24. (0,8 

друк.арк/0,25 друк.арк) (Scopus). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Scopus: 

1. Kuznietsova N. S., Petryshyn O. V., Pylypenko D. S. The Civil Code of 

Ukraine - A reliable regulator of civil relations in civil society. Global Journal of 

Comparative Law. Special Issue: Re–codification of the Civil Lav of Ukraine. 2021. 

Volume 10, № 1–2. Р. 5-15. (Scopus). 

2. Petryshyn O. V., Hyliaka O. S. Human rights in the digital age: Challenges, 

threats and prospects. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 

№1. 2021. С. 15–23. (0,8 друк.арк/0,4 друк.арк) (Scopus). 

3. Petryshyn O. V., Petryshyn O. O., Hyliaka O. S. The problem of non–

implementation of judgements of the European Court of  Human Rights in Ukraine in 

the context of the rule of law (methodological and comparanive aspects). Journal of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 28 (2). P. 17–24. (0,8 

друк.арк/0,25 друк.арк) (Scopus). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. – немає 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

– Редколегія журналу «Вісник Національної академії правових наук України»; 

– Редколегія науково–практичного журналу « Право України»; 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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– Редколегія журналу «Проблеми законності»; 

– Редколегія науково–практичного журналу «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування»; 

– Редколегія журналу «Щорічник українського права»; 

– Редколегія журналу «Часопис українського судочинства»; 

– Редколегія журналу «The Baltic journal of law». 

11. Вказати, членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 

– Член спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого; 

– Член спеціалізованої вченої ради Д 26.501.01 у Державній науковій установі 

«Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук 

України». 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Докторські: 

1. Відгук офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук Завгороднього Віталія Анатолійовича на тему 

«Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на юридичну 

діяльність в Україні (теоретико-правовий аналіз» (спеціальність 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); 

2. Відгук офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук Січевлюка Володимира Антоновича на тему «Еволюція 

категорії «правова суб’єктність (теоретико-прикладні засади)» (спеціальність 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень»);  

3. Відгук офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук Черняк Євгенії Валеріївни на тему «Охорона 

Конституції України та конституцій зарубіжних країн: конституційно-

порівняльний аналіз» (спеціальність 12.00.02. «Конституційне право; 

муніципальне право»). 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

Докторські: 

1. Відгук наукового консультанта на дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук Цувіної Тетяни Андріївни на тему «Принцип 

верховенства права у цивільному судочинстві: теоретико-прикладне 

дослідження» (спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право»); 

2. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук Федчишина Сергія Анатолійовича на тему 

«Дипломатична служба України: організаційно-правові засади» (спеціальность 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право»). 

 

Кандидатські: 
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1. Відгук наукового керівника на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Симонової Ірини Василівни на тему «Соціальні права 

людини: теоретичний вимір та практика реалізації» (спеціальність 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); 

2. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Красовського Костянтина Юрійовича на тему 

«Природні права людини в українському конституціоналізмі» (спеціальність 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень»). 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). – ні 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

В рамках укладених меморандумів у звітному періоді продовжувалось наукове 

співробітництво з науковцями Вільнюського державного університету (Литва), 

Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) та Лодзинського 

університету (м. Лодзь, Польща). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Член Обласної науково-координаційної ради при Харківській обласній державній 

адміністрації. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – не брав 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – немає 

 

 

 

15.11.2021 р.                                                                                О. В. Петришин 


